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Solne miasto z zabytkami ! 

  B O C H N I A       

22.11.2020 r. – niedziela 
 

 

 

Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa – ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 7.45 wyjazd 
z Katowic (po zgłoszeniu) ul. Andrzeja. Przejazd autostradą A4 w kierunku Krakowa do Bochni. 
Zwiedzanie miasta: Muzeum MOTYLI ARTHROPODA* (największa stała ekspozycja motyli świata 
w Polsce licząca ponad 5 tys. okazów …), Bazylika św. Mikołaja, dzwonnica drewniana wpisana na 
gotycki szlak woj. małopolskiego, …. . Po zwiedzaniu - czas wolny na posiłek, a następnie 
o godz. 14.30 zwiedzanie Kopalni Soli – Trasa Turystyczna* (ok. 3 h). 

… Zwiedzanie podziemi najstarszej polskiej kopalni soli to niezwykła wyprawa przez najpiękniejsze, 
a zarazem najciekawsze wyrobiska znajdujące się na poziomie IV August (176 m głębokości) i poziomie VI 
Sienkiewicz (223 m głębokości). Obejmują one unikatowe komory o charakterystycznym kształcie i układzie 
geologicznym, surowe kaplice z pięknymi rzeźbami i malowidłami, a także narzędzia i urządzenia górnicze, którymi 

posługiwano się przed wiekami…  Powrót do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 20.00. 
 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i  parkingowe,  

• pilot – przewodnik na całej trasie, 

• przewodnik po Kopalni Soli,  

• przewodnik po Muzeum Motyli,  

• rezerwacja zwiedzania obiektów,  

• system audio tour guide, 

• ubezpieczenie Signal Iduna, suma ubezp. 10 000 zł. 
 

koszt wycieczki: 78 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 72 zł  
 

  (członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)  
 
 

Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów, bilet: N - 57 zł, U - 48 zł 
Bilet U - to dzieci od 4 lat, młodzież szkolna i studenci do 25-go roku życia, emeryci i renciści po okazaniu ważnej legitymacji. 
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem 

(w przypadku rezygnacji – zwrot zgodnie z Ogólnymi WU w imprezach turystycznych -  dostępne w biurze). 
Rezerwacja telefoniczna ważna do 4 dni roboczych. 

 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28 
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Bochnia”. 
UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, każdy uczestnik powinien posiadać osobiste 

środki ochrony (maseczka), przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu.  

http://www.chorzow.travel.pl/

